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Stellingen behorende bij het proefschrift 
RHEUMATOID FACTORS

1. Zoals reumatoïde artritis niet één ziekte is, is reumafactor niet één 
antistof 
Dit proefschrift

2. Omdat harmonisatie van de verschillende reumafactortesten 
onmogelijk is, kan er beter gestreefd worden naar standaardisatie 
Dit proefschrift 

3. Reumafactoren en anti-hinge antistoffen kunnen afhankelijk van de 
situatie zowel schadelijk als nuttig zijn 
Dit proefschrift 

4. Het schadelijke potentieel van reumafactoren wordt voor een 
belangrijk deel bepaald door de omgeving waarin ze aanwezig zijn 
Dit proefschrift

5. Op groepsniveau maakt de keuze van reumafactortest wellicht 
minder uit, voor de individuele patiënt kan het van groot belang 
zijn voor diagnose en behandeling 
Dit proefschrift

6. Bij zeer dure medicijnen moet het placebo effect van de prijs niet 
onderschat worden

7. Duur en kwaliteit van het doktersconsult zijn bij chronische ziekten 
van even groot therapeutisch belang als de voorgeschreven 
medicatie

8. Hoe complexer de diagnostiek, des te noodzakelijker de hulp bij 
interpretatie   

9. Hoog risico ‘alles-of-niets’ projecten zijn niet geschikt voor een 
promotietraject

10. Er is geen sterke correlatie tussen het aantal acknowledgments op 
de laatste slide en de kwaliteit en omvang van het onderzoek

11. Het verband tussen tijdsoverschrijding door de spreker en irritatie 
bij de toehoorder is exponentieel 

12. Succes = Talent + Inzet + Geluk 
Veel succes = Iets meer talent + Iets meer inzet + Veel geluk 
Naar Daniel Kahneman

Amsterdam, 16 januari 2020   W.J.J. Falkenburg
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